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ในการระบุเอกลกัษณ์บุคคล สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น  การระบุโดยใชร้อยพมิพนิ์ว
มือ, การระบุเอกลกัษณ์จากบุคคลจาก DNA, หรือการระบุเอกลกัษณ์จากประวตัิการทาํฟัน เป็นตน้ 
งานวจิยันีศึกษาโดยการเปรียบเทียบจากตาํแหน่งของจุดรอยพมิพฟั์น ในการระบุเอกลกัษณ์บุคคล 
การศึกษานีใชอ้าสาสมคัรจาํนวน 8 คน กดับนชุดกระดาษเก็บตวัอยา่งรอยพมิพฟั์น จากนนัใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์พนืฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูลรอยพมิพฟั์นโดยศึกษารูปแบบรอยกดัของฟัน
โดยการวดัตาํแหน่งของรอยกดัของฟันเทียบกบัมุมบนดา้นซา้ยของแผน่กระดาษสร้างรูป
สามเหลียม 2 รูปทีเกิดจากรอยกดัทีตาํแหน่งที 1,3,7 และที 1,2,8 ตามลาํดบั และคาํนวณพนืที
สามเหลียมทงั 2 รูป นาํขอ้มูลทีไดม้าศึกษาความสมัพนัธข์องขอ้มูลในแต่ละชุดขอ้มูล และ นาํชุด
ขอ้มูลดงักล่าวไปแปลงเป็นบาร์โคด้ เพอืใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละรอยพมิพฟั์น 
ผลจากการศึกษาพบวา่ รูปแบบของรอยพมิพฟั์นในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ
เป็นไปได ้ใชเ้ป็นแนวทางในการประยกุตส์าํหรับพสูิจน์เอกลกัษณ์บุคคลทางนิติวทิยาศาสตร์ 
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 Various methods have been used in identification of a person such as the analysis of 

finger prints, the DNA analysis and the person’s dental data. In this work, analys is of bite marks 

was studied. Bite marks were taken on eight volunteers  by using  bite mark  print sheet . The 

marks on the print sheet were then analysed by a computer program. The procedure involved  the  

measurements  of  the bite mark positions  relative to the  upper  left corner  of the print sheet. 

The formations  of  two  triangles from the bite mark number 1,3, and 7 and number  1,2 and 8 

were made and the areas  of the two triangles were calculated. The positions of the bite marks and 

the areas of the two triangles were then used as parameters in bite mark  analysis. The parameters 

were converted into a bar code for an individual bite mark pattern. It was found that different 

patterns of bite marks gave different sets of parameters measured.  It is possible that, the approach 

used in this study can be applicable to  forensic identification of persons. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การจดัทาํวทิยานิพนธเ์รือง การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชค้อมพวิเตอร์ตรวจสอบ
เอกลกัษณ์บุคคลโดยใชร้อยพมิพฟั์น สาํเร็จไปดว้ยดีเพราะไดรั้บความร่วมมือ และใหก้ารช่วยเหลือ
จากบุคคลหลายท่าน ทีไดส้ละเวลา ใหค้าํแนะนาํ รวมถึงขอ้มูลต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการทาํ
วจิยันี 

 ขา้พเจา้ขอขอบคุณ  อาจารย ์ดร .ศิริรัตน์   ชูสกุลเกรียง  อาจารย ์ดร .ศุภชยั ศุภลกัษณ์นารี 
และ อาจารย ์รวทิตั ภู่หลาํ ทีใหค้าํปรึกษาและคอยชีแนะช่วยเหลือ ในเรืองปัญหาต่างๆในการทาํ
วจิยัใหส้าํเร็จในครังนี ขอขอบคุณ  Mr. Terry North  ทีใหก้ารสนบัสนุน ทุนการศึกษาในครังนี 

ขอขอบพระคุณ  บิดามารดา ทีเป็นแรงผลกัดนั กาํลงัใจ และคอยอุปการะช่วยเหลือ ให้
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเล่าเรียนจนสาํเร็จการศึกษา ขอขอบคุณอาสาสมคัรทงั 8 ท่าน ซึงก็เป็นเพอืนร่วมงาน 
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพ์ชื  จากสถาบนันิติวทิยาศาสตร์  ทีสละเวลามาเป็น
อาสาสมคัรในครังนี  

และสุดทา้ย ขอขอบคุณอาจารย ์และเพอืน ๆ ทุกท่านในภาควชิานิติวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีช่วยเหลือ แนะนาํ ใหค้วามรู้ และเป็นกาํลงัใจ ทาํใหว้ทิยานิพนธนี์ประสบ
ผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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